
77 rocznica męczeńskiej śmierci 
Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića 

 
11 lipca mija siedemdziesiąta siódma rocznica męczeńskiej śmierci proboszcza polskiej 

parafii Gumjera w Bośni , Sługi Bożego  ks. Antoniego Dujlovića. 

Ksiądz Dujlović to chrześcijański  kapłan, który oddał życie za wiarę. Przez wszystkie lata od 

tego tragicznego wydarzenia  jest on  przez polskich wiernych z Gumjery  i ich potomków, czczony 

jako męczennik. Śmierć  zadana przez fizyczne tortury księdzu Dujlovićowi, napełniła  głębokim 

smutkiem wszystkich którzy znali tego oddanego Bogu i ludziom duszpasterza. 

Prześladowcy działając z nienawiści do wiary, dopuścili się tej zbrodni nie patrząc na dobro 

jakie czynił. Dzieła wykonywane przez księdza Antoniego Dujlovića służyły nie tylko katolikom         

z Gumjery i z okolicznych miejscowości, ale służyły też  mieszkańcom innych wyznań, za którymi 

wstawiał się zawsze, gdy wiedział, że dzieje się im krzywda. Dzieła jakie realizował, wynikające         

z Ewangelii, nie pasowały zabójcom do ich systemu ideologicznego.  

O tej męczeńskiej śmierci napisano już bardzo dużo, wszczęto przygotowanie do procesu 

beatyfikacyjnego przez wykonanie dochodzenia diecezjalnego i pracę komisji historycznej, która 

wydała opinię o tym kapłanie. Jednak cnoty tego męczennika powodują, że konieczne jest dalsze 

spisywanie, a tym samym rozsławianie ich dla chwały Bożej heroizmu tego chorwackiego 

męczennika, służącego Polakom.  

W ostatnim czasie na temat księdza Antoniego Dujlovića ukazały się dwie pozycje, które 

przybliżają nam tego Sługę Bożego. Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy wydało niewielką 

książkę Franciszka Kwaśniaka „Słudzy Boży Diecezji Banja Luka, Antoni Dujlović, Krešimir Barišić, 

Juraj Gospodentić, Waldemar Nestor”. Pozycja to krótko opisuje życie i męczeńską śmierć               

ks. Dujlovića  i trzech innych męczenników praktycznie u nas nieznanych, a prowadzonych w tym 

samym procesie. Druga pozycja to książka dra Adama Szymanowskiego, historyka z Wrocławia 

„Żywa pamięć i kult prywatny Sługi Bożego ks. Antoniego Dujlovića (1914-1943) w parafii Ocice”. 

Książka ta ukazuje żywą pamięć i kult prywatny tego męczennika, jak też stan dotyczący 

dotychczasowych badań zgromadzonych pamiątek ich zabezpieczenia oraz budowy izby pamięci, 

której kustoszem jest   s. Magdalena Karaban ASC.                                                           F.K.                                                                                                                 

                                                                                                   

  

 

 

 

 

 


